Realizační koordinační - řídící skupina
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ
4/2016
Datum: 16. 5. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Minimální síť sociálních služeb pro rok 2017 – ve spolupráci zástupců ORP Kyjov,
Hodonín a Veselí nad Moravou byl vytvořen návrh okresní sítě sociálních služeb pro rok
2017, tento musí být zaslán na KrÚ JmK nejpozději do 10. 6. 2016. Minimální síť sociálních
služeb na Kyjovsku pro rok 2017 bude předložen ke schválení Radě města Kyjova
6. 6. 2016.
2. Jednání pracovních skupin KPSS Kyjovska
 I. PS – út. 24. 5. 2016 od 15:00 (MěÚ Kyjov)
 II. PS – st. 25. 5. 2016 od 14:00 (Centrum sociálních služeb Kyjov, p.o. města Kyjova)
 III. PS – čt. 26. 5. 2016 od 15:00 (MěÚ Kyjov)
Vedoucí pracovních skupin rozešlou nejpozději 17. 5. 2016 pozvánky s programem
(jednotnou pozvánku vytvoří vedoucí I. PS).
3. Jednání Koordinační – řídící skupiny KPSS Kyjovska – út. 7. 6. 2016 od 15:30
(pozvánku s programem a aktualizovaným Komunikačním plánem rozešle nejpozději
do 31. 5. 2016 koordinátorka KPSS + zajistí prostory).
4. Harmonogram systémových priorit SPRSS na r. 2016
Nejpozději do konce května 2016 zpracuje vedoucí I. pracovní skupiny a poté rozešle
členům Realizační koordinační – řídící skupiny KPSS.
5. Vyvěšení

dokumentů

na

webové

stránky

www.pomocobcanum.kyjovsko.cz

a www.mestokyjov.cz (do konce května zajistí koordinátorka KPSS):


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2017



Aktualizovaný Implementační plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku do roku 2017 (v rámci www.mestokyjov.cz vložit všechny aktuální
dokumenty KPSS – viz aktualizace v r. 2013 a v r. 2016)



Zápis Koordinační – řídící skupiny z dubna 2016



Zápis Realizační koordinační – řídící skupiny z ledna, února a března 2016;
na www.mestokyjov.cz pouze z února a března 2016



Zápis II. PS z března 2016 (dodá vedoucí II. PS)



Po schválení Koordinační – řídící skupinou dodat na webové stránky Komunikační
plán a také zápis ze společného jednání skupin KPSS Kyjovska (koordinátorka KPSS
nejdřív rozešle všem zúčastněným k připomínkování).

6. Termín příštího setkání: dle potřeby.
Úkoly: viz 2. – 5. bod
Zapsala: Mgr. Věra Lungová

